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Essa é a primeira edição do boletim Jornada de Barra Longa. O propósito é
informar e prestar contas sobre o processo de reparação e compensação dos danos
do rompimento da barragem de Fundão. O boletim é impresso, mas em função do
coronavírus, a distribuição desta edição será apenas digital. Leia e compartilhe.

Licenças autorizam obra
do Parque de Exposições

Em 2020, várias ações estão
previstas no município
Foto: Nitro Imagens

No início do ano, a Fundação Renova
apresentou para o município de
Barra Longa as ações planejadas para
o ano de 2020. Entre as soluções mais
aguardadas pelos moradores estão a
construção do parque de exposições e
a reforma de imóveis danificados no
centro urbano.
O Codema, Conselho Municipal de
Desenvolvimento Ambiental, já emitiu a
licença ambiental que permitiu o início
das obras do parque de exposições. A
autorização do conselho foi solicitada,
pois parte do terreno se encontra em
uma Área de Preservação Permanente
(APP). Em contrapartida, a Renova
deverá fazer a recuperação ambiental de
todo o terreno, além do plantio de mudas
em uma área da prefeitura que é duas
vezes maior que o parque. Para as obras
começarem, também foi necessária a
autorização do COMPAC, o Conselho
Municipal do Patrimônio Cultural, pois o
terreno se localiza no encontro dos rios
do Carmo e Gualaxo do Norte, área de
tombamento paisagístico municipal.
A Andrade Gutierrez é a construtora
responsável pela obra e está mobilizando
pessoas e equipamentos para os
trabalhos. A empresa contratou mais de
40 profissionais, todos barralonguenses,
para atuar na construção, no setor
administrativo, na sondagem, na limpeza
e na vigilância do terreno, porém, como
medida preventiva para o controle do
coronavírus, a preparação do canteiro
de obras foi paralisada e será
retomada quando o cenário for seguro
para os colaboradores.

Reparação de imóveis
aguarda decisão judicial
A construtora também prevê a geração
de novos empregos para quando
as obras em imóveis do município
começarem. Desde 2018, a Fundação
Renova, a Comissão de Atingidos
e sua Assessoria Técnica discutem
que famílias têm direito aos reparos
dos danos causados pela lama ou
pelo intenso tráfego de veículos e
equipamentos pesados durante as obras
de reparação.
No entanto, diante de um impasse, a
12ª Vara Federal, em Belo Horizonte,
determinou a contratação da Aecom,
empresa que atua como perito judicial, e
que trabalha na reparação como auditora
ligada ao Ministério Público. Ela vai
avaliar quais casas serão reformadas,
a origem dos danos e sua relação com
o rompimento da barragem de Fundão,
além do escopo das obras. A Renova
aguarda a conclusão dessas avaliações e
a decisão judicial para iniciar a reparação
de residências e comércios.

Medidas preventivas
contra o coronavírus
Em razão dos alertas da Organização
Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério
da Saúde sobre o aumento de casos do
novo coronavírus no Brasil, a Fundação
Renova decidiu paralisar suas obras até 3
de abril e interromper as atividades que
demandam contato com as comunidades,
incluindo visitas domiciliares,
atendimentos para indenização e
reuniões coletivas. Nesta data, uma
nova avaliação será feita para decidir
sobre o retorno com segurança. Acesse
o site fundacaorenova.org para mais
informações. Caso tenha alguma dúvida, o
canal 0800 031 2323 continua ativo.
As medidas preventivas foram
tomadas para conter a disseminação
do coronavírus e prezar pela proteção,
saúde e bem-estar da população e
colaboradores. A conscientização é muito
importante em casos de pandemia.
Evite sair de casa e aglomerações,
principalmente se estiver no grupo de
risco (idosos e portadores de outras
doenças). Saiba como evitar o contágio
em coronavirus.saude.gov.br.

O bordado é um dos principais
bens culturais da cidade
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Edital Doce MG divulga lista
de projetos aprovados
Com o propósito de estimular ações que
promovam a melhoria da qualidade de
vida da população nas áreas atingidas
pelo rompimento da barragem de
Fundão, o Edital Doce MG da Fundação
Renova aprovou 139 projetos de 35
municípios mineiros para áreas de
Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.
Barra Longa teve 3 projetos aprovados
para desenvolver ações relacionadas
a atividades de artesanato, música e
turismo rural. Confira:
Associação Barrolonguense
de Bordadeiras e Artesãos

Fazendo Arte e
Bordando a Vida

Cultura

Cooperativa Rural Mista
de Gesteira

Turismo Rural através da
Produção Associada ao Turismo

Turismo

Corporação Musical União
Nossa Senhora do Carmo

Banda para Todos

Cultura

Produtores aprendem técnicas de
manejo racional de pastagens
Foto: Nitro Imagens

PASEA vai fortalecer
trabalho no campo
A Fundação Renova também prevê ações
para a zona rural de Barra Longa. Entre
as principais propostas de 2020 está
a devolutiva do Plano de Adequação
Socioeconômica e Ambiental (PASEA)
para os produtores rurais que aderiram
ao projeto. O caso de cada propriedade
foi analisado e planos individuais
foram elaborados para a retomada das
atividades agropecuárias e das áreas
produtivas impactadas pelo rompimento
da barragem de Fundão.
Quem optou por participar do PASEA, de
acordo com a característica e histórico
de cada propriedade, terá a orientação
para a adequação ambiental de suas
terras, executando o cercamento e o
plantio florestal de Áreas de Preservação
Permanente impactadas (APPs). Pode
receber também melhorias produtivas,
como assistência técnica rural (ATER)
e infraestruturas rurais, hortas e
pomares, recuperação de pastagens e de
cultivos agrícolas, a exemplo de milho e
cana de açúcar.

Pagamento de indenizações
ganha novo impulso
As indenizações por lucros cessantes
referentes ao ano de 2019 começaram
a ser pagas. As pessoas que
fecharam o acordo final com o
Programa de Indenização Mediada
(PIM) deverão receber o valor firmado
até o dia 31 de março.
O encerramento de indenização dos
cadastros elegíveis das Campanhas 1, 2 e 3
também está previsto para até o fim desse
ano. Aqueles que solicitaram o cadastro
até março de 2018 e que tenham sido
atingidos diretamente pelo rompimento
da barragem de Fundão de maneira
comprovada, terão seu caso tratado e,
uma vez elegíveis, serão indenizados.
O pagamento de lucro cessante é feito
para os atingidos que tiveram perda de
renda em suas atividades produtivas
e econômicas por causa direta do
rompimento da barragem de Fundão.

Ouvidoria estará mais
presente nos territórios
A Fundação Renova concluiu a
contratação do ouvidor-geral.
Pedro Strozenberg, advogado e
especialista em Direito Público, foi
escolhido para a função no final de
2019 e terá mandato de quatro anos.
“A Ouvidoria da Fundação já existe e
com atuação responsável e cuidadosa
no recebimento e tratamento das
manifestações recebidas. Mas amplia
seu escopo e se propõe a ser agora
mais propositiva, reforçar a presença
nos territórios e o diálogo ativo com
as comunidades”, afirma Strozenberg.
Entre as suas atribuições está a
articulação com diversos públicos que
se relacionam com a Renova para dar
mais agilidade às respostas.
A contratação do ouvidor-geral foi
uma determinação do TAC (Termo de
Ajustamento de Conduta) Governança,
acordo que criou diferentes instâncias
para assegurar a participação dos
atingidos na reparação. Assista à
entrevista com Pedro Strozenberg.

O que a Ouvidoria
da Renova faz?
A Ouvidoria é o canal que recebe
manifestações e denúncias envolvendo
irregularidades nas atividades da
organização, incluindo fraudes, desvios
de conduta e impactos negativos
sobre os direitos humanos. Todas
as manifestações registradas são
apuradas com confidencialidade.

Fale com a gente
0800 031 2303

fundacaorenova.
org/fale-conosco
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Faça uma denúncia
canalconfidencial.com.br/
fundacaorenova
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